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 چکیده

های جوان ایرانی هدف پژوهش حاضر است. نبود شناخت  شناختی گردشگری ازدواج در بین زوج تحلیل جامعه

شود. رویکرد  ای است که در این پژوهش دنبال می ایندها و پیامدهای این نوع گردشگری مسئلهکافی از علل، فر

ترین  دهد، مهم ها نشان می تحلیل مضمون است. یافته ها نیز روش گردآوری و تحلیل دادهپژوهش حاضر کیفی و 

گیرد و  هبی صورت میعسل است. این سفر به مقاصد طبیعی و مذ نوع گردشگری ازدواج در ایران، سفر ماه

های فردی همچون نشاط، توانمندی،  ، حمایت خانواده و انگیزهدر دسترسکیفیت خدمات مناسب، متنوع و 

یک رویداد  عنوان بهها و تبلیغات عمده علت گرایش به این نوع گردشگری است. ازدواج  گریز از محدودیت

شهرهای مهم ایران از جمله مشهد، کیش و فرهنگی امروزه به یکی از محورهای گردشگری تبدیل شده و 

اصفهان از یک سو و کشورهای خارجی از سوی دیگر مقصد گردشگری ازدواج هستند. سفر خانوادگی، بدون 

دهد. عمده پیامدهای آن  بخش فرایند این نوع گردشگری را شکل می توجه قابلهای  حضور اطرافیان و با هزینه

ی از یک سو و گرایش هرچه بیشتر به سفر از سوی دیگر خانوادگی و تماعاجی، روان یبازخوردهانیز دریافت 

 است. پژوهش حاضر تالش کرده است مسئله گردشگری ازدواج را از جوانب مختلف تحلیل و بررسی نماید.

 .مضمون یلتحل، عسل ماهگردشگری ازدواج، گردشگری رویداد، : کلیدی واژگان
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 مقدمه

 نیاولتنها برای کسانی که  ادهای زندگی فرد است و البته این نهترین روید مراسم عروسی از مهم

تواند در رویدادهای آتی آن  کنند مهم است، بلکه می اقدام به آغاز زندگی مشترک می بار

(. این مراسم در راستای 2001، 1همچون برگزاری سالگرد ازدواج نیز اهمیت یابد )کریشنان

شود. به همین جهت  ویشان و دوستان برگزار میثبت خاطرات، همراه با شادی و حضور خ

های ازدواج صرف مکان،  های خاص خود را در بر داشته است. اعم هزینه برگزاری آن هزینه

شود. در برگزاری این آیین همچون سایر  پذیرایی، آرایش، کادو، فیلم و عکس و لباس می

 یمصرف های یینآشود.  ه میشدن دید های فرهنگی تغییراتی به سمت کاالیی و مصرفی  آیین

شود که در آن  یفخاص و مقدس تعر یدادهایرو یالت،همچون تعط یعنوان مراسم به تواند یم

افراد با  یدادهایی،رو ین. در چنگیرد یاز کاالها، خدمات و تجارب صورت م ییمصرف باال

 یینآو  کنند یکاالها و خدمات شرکت م یناز ا یدو شد یجد ی،صورت رسم نوع مصرف به

های تغییر در  یکی از زمینه (.8311، 2)روک گیرد یبه خود م یو پول یصبغه اقتصاد یفرهنگ

 برگزاری مراسم ازدواج، تغییر در مکان برگزاری آن است.

امروزه گردشگری توسعه یافته و با مراحل زندگی پیوند خورده است؛ تا از این طریق بتواند 

محصوالت این پیوند گردشگری ازدواج است.  محبوبیت بیشتری به دست آورد. یکی از

شدن و رشد سریع اقتصاد جهانی منجر به روند جدیدی در برگزاری مراسم ازدواج و  جهانی

شده است. با توجه به اهمیت جابجایی جمعیت از مکانی به مکان دیگر در این نوع از  عروسی

عسل نیز بیش از هر  اهرویداد، جوانب گردشگری آن تقویت شده است. همچنین برگزاری م

بخش دیگری در این حوزه خصوصیت گردشگری به خود گرفته است. از هر زاویه که 

انگیز مراسم ازدواج  بنگریم، یا کل مراسم عروسی و یا بخشی از آن با هدف برگزاری خاطره

عنوان  توان به یرا م ی ازدواجگردشگر(. 2006حالت گردشگری پیدا نموده است )جانسون، 

یی متفاوت از محل زندگی عروس و ها در مکان یمراسم عروسبرگزاری از  یناش یگرگردش

این تغییر مکان ممکن است توسط زوجین،  .(2007 ،9ییدو لو یلز)دانداماد تعریف کرد 
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یی در راستای تنها بهها و یا خویشاوندان صورت گیرد. به این معنی که یا زوجین  خانواده

همراه  ها آنها و خویشاوندان نیز با  شوند و یا اینکه خانواده ا میبرگزاری مراسم ازدواج جابج

 (.8018: 2086، 8کیاپا شوند )دل می

 یی،هاواکشورهای مختلفی همچون  پررونق است و ازدواج در حال حاضر یگردشگر

توجهی از بازار خود را بخش قابل یتالیاو ا یوزیلندن یکا،جامائ یجی،ف یلند،تا یک،مکز یب،کارائ

اند و از سوی دیگر، گردشگران ازدواج اغلب از کشورهای  به این حوزه اختصاص داده

 (.9: 2003، 2ایتالیا، فرانسه و اکثر کشورهای اسکاندیناوی هستند )پون  آمریکا، بریتانیا، آلمان،

گردشگری ازدواج و خارج از  صورت بههای جهان  درصد کل عروسی 81جالب است که 

ترین علت آن نیز هیجان و تجربه مکان جدید است )اعتماددار و  و مهم محل زندگی اجرا شده

های مالی، بازار عروسی حدود شانزده  (. در کشور آمریکا و بر اساس داده2: 2086همکاران، 

درصد  200میلیارد دالر گردش مالی دارد و گردشگری عروسی نسبت به ده سال گذشته 

کشور انگلستان نیز از هر پنج مراسم عروسی یک مراسم  (. در9: 2003افزایش یافته است )پون، 

از هر سه زوج  2003تا  2008(. از سال 4: 2089شود )برگ،  در خارج از کشور برگزار می

اند  ها به این نوع گردشگری پرداخته نیوزلندی، یکی یعنی به میزان نه درصد کل ازدواج

 صورت بهمراسم ازدواج خود را هزار زوج ژاپنی  40(. هر ساله حدود 2080، 9)زیلند

افتد حدود  هزار ازدواجی که در سال اتفاق می 710کنند و از حدود  گردشگری برگزار می

 1(. حدود 81: 2088، 4کنند )ما عسل خود را خارج از کشور ژاپن سپری می شصت درصد ماه

راسم عروسی، به دلیل برگزاری م  میلیون گردشگری وارد شده به کشور ایتالیا، 44درصد از 

 (.8018: 2086کیاپا،  عسل و یا سالگرد ازدواج است )دل ماه

راهی است که زوجین از طریق آن جایگاه اجتماعی خود را نمایش  1گردشگری ازدواج

هایی که به اوقات فراغت وجود دارد، اغلب مردم مخصوصاً  دهند و با توجه به تغییر نگاه می
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اند  صادی متوسط به باال به این سمت گرایش پیدا کردههای جوان طبقات اجتماعی و اقت زوج

(. در این نوع گردشگری مزایای اقتصادی، اجتماعی، محیطی و بازاریابی 473: 2089، 8)شائو

چندی همچون افزایش تعداد گردشگران و به تبع آن، ارتقای برند گردشگری مقصد، استفاده 

(. همچنین چند 2001، 2بان نهفته است )گتزبیشتر از مشاغل محلی و فعالیت بیشتر جامعه میز

علت انگیزشی نیز برای آن وجود دارد؛ از جمله اینکه در برخی موارد برگزاری عروسی محلی 

المللی تخفیف داشته و کاهش  های پروازهای بین های باالیی دارد. در بسیاری موارد هزینه هزینه

ها نیز کم  اهش یافته و در نتیجه هزینهیابد، با جابجایی مکان عروسی تعداد میهمانان ک می

عسل را باهم ترکیب نمایند  ها تمایل دارند مراسم عروسی و ماه شود، همچنین برخی از زوج می

تواند باعث برگزاری مراسم  (. مقصدهای گردشگری ازدواج می2080، 9)شومن و آماندو

سازند تا  ها را قادر میآنهای جوان شود. همچنین  فردتر زوج تر و منحصربه تر، صمیمی عجیب

های اجتماعی، خانوادگی  های مختلف، از تعهدات و محدودیت ها و فرهنگ ضمن تجربه آیین

های جوان  شود، زوج ، باعث می1(. عروسی دور2006، 4شوند )جانسون خاطر آسودهو سیاسی 

با این کار آورند،  به دستگذرانی کرده و تجربیات جدیدی  با میهمانان و همراهان خود خوش

گذاری در مقصد  و لذا سرمایه یابد عسل برای آنها کاهش می اضطراب و نگرانی پایان مراسم ماه

گذاری در یک حوزه بسیار عاطفی و عاشقانه است  گردشگری ازدواج نشان از سرمایه

(. در ایران امّا وضعیت گردشگری ازدواج روشن نیست و بررسی 8018: 2086کیاپا،  )دل

های اختصاصی در این زمینه باشد. مسئله اصلی پژوهش نیز  تواند آغاز پژوهش میجوانب آن 

 این است که توصیفی از وضعیت این نوع گردشگری با توجه به نقش آن در ازدواج ارائه کند.

های جوان به  شناخت محدودی از این موضوع وجود دارد و علل گرایش زوج ازآنجاکه

فرایندهای آن روشن نشده و  زدواج شناخته شده نیست وبرگزاری نوع جدیدی از رویداد ا
                                                                                                                                               

در ترجمه این مفهوم شاید بهتر این باشد که از گردشگری عروسی نام ببریم؛ ولی به دلیل مصطلح بودن ازدواج 

(Marriageبه ) ( جای عروسیweddingدر متون علمی از آن استفاده می )  .ش عظیم بخ درهرصورتکنیم

 گردشگری ازدواج به مراسم و مناسک اشاره دارد.

1. Chao 

2. Getz 

3. Schumann & Amado 

4. Johnston 

5. Distant Wedding 
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کنندگان نیز تحلیل نشده است، ضرورت اجرای یک  پیامدهای احتمالی آن بر مشارکت

شود. لذا هدف از اجرای پژوهش  شناختی احساس می پژوهش در این سطح و با نگاه جامعه

ر آن به سه جنبه علل، شناختی گردشگری ازدواج در ایران است که د حاضر، تحلیل جامعه

تواند زمینه  شود. اجرای این پژوهش می فرایندها و پیامدهای این نوع از گردشگری پرداخته می

 شناختی در این حوزه را نیز در آینده فراهم نماید. های مدیریتی، اقتصادی و روان تحلیل

رخی به خارج زوجین ایرانی در حال حاضر به دو صورت در گردشگری ازدواج دخیل هستند. ب

از کشور همچون شهرهای ترکیه، امارات و کشورهای اروپایی و برخی نیز به شهرهای 

کنند.  گردشگری داخل کشور همچون مشهد، کیش، شهرهای شمالی، اصفهان و شیراز سفر می

  های متنوع فرهنگی، مذهبی، توسعه این نوع گردشگری در کشورهایی همچون ایران با ظرفیت

ها، فرایندها و  عی نیز اهمیت یافته است. هدف اصلی نیز این است که انگیزهبومی و اجتما

پیامدهای مشارکت زوجین در این نوع گردشگری مورد بررسی قرار گیرد، لذا پژوهش 

 دهد: های زیر را پاسخ می پرسش

 های جوان چیست؟ های گردشگری ازدواج از نگاه زوج علل و انگیزه .8

 های جوان چیست؟ ت در گردشگری ازدواج زوجهای مشارک فرایندها و شیوه .2

 های جوان چیست؟ پیامدها و آثار گردشگری ازدواج برای زوج .9

گردد. قلمرو زمانی  ها، در قالب مدل اکتشافی با رویکرد تحلیل مضمون ارائه می این پرسش

های جوان  ، قلمرو مکانی آن کشور ایران و قلمرو پاسخگویان نیز زوج8937پژوهش سال 

 اند. نی هستند که مراسم ازدواج خود را برگزار کردهایرا

 یتجرب یشینۀپ

های خارجی  تر از پژوهش رنگ های داخلی بسیار کم بررسی گردشگری ازدواج در پژوهش

یامدهای گردشگری و پ ایندهافر ها، یزهانگ توانیم بندی مناسب می است. امّا در یک تقسیم

ها یا علل گرایش زوجین به سمت این  . انگیزهها پیگیری کنیم ازدواج را در این پژوهش
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توان در انگیزه احساسات و عواطف، تفاخر اجتماعی و نمایش مصرفی،  گردشگری را می

تر و همچنین ایجاد تنوع و گستردگی در مراسم، کسب تجربیات جدید و گریز  های پایین هزینه

؛ مجر و 2001؛ کریشنان، 2004، 8های اجتماعی )جامیسون از برخی محدودیت

 ( دانست.8931؛ میرزائی و رضایی، 2089، 9؛ برِگ2089؛ شائو، 2080 ،2همکاران

ی است که ا گونه بهها بر فرایند گردشگری ازدواج است. این فرایندها  تمرکز بیشتر پژوهش

، جنگل و کوه و مناظر زیبا، منابع تاریخ و ساحلمکان برگزاری اعم از  یفیت و اولویتک

ل به مح یدسترسامنیت و ایمنی مکان، مطبوع،  یوهوا ، آبراحت و عاشقانه فرهنگی، اماکن

های  ها، حمایت های مناسب اقامت، مدیریت اجرای مناسب برنامه برگزاری، اماکن خرید، هزینه

های گردشگری، خدمات و نیروی انسانی بهینه، محصوالت مرتبط با  دولتی، تقویت زیرساخت

های گردشگری، اهمیت تبلیغات، تسهیل فرایندهای کاری و  ستهزوجین، اخالق کاری، ارائه ب

؛ کیم و 2004جامیسون، مراسم )سفر، آموزش جامعه میزبان و افزایش خالقیت در برگزاری 

؛ 2080 ؛ مجر و همکاران،2001؛ کریشنان، 2007؛ جانسون، 2006، 1؛ ویت2004، 4آگروسا

؛ 2081، 1بلوک و همکاران ؛ سی2081، 7؛ برتال2089 ،6؛ دورینک2089؛ برِگ، 2089شائو، 

؛ میرزائی و 8937، فر آزاده ؛2081، 80؛ اعتماددار و همکاران2086، 3روگرسون و وولفارد

( در این نوع از گردشگری 8919ی، و زاهد یانرنجبر؛ 8934؛ نظری و همکاران، 8936رضائی، 

 اهمیت بسزایی دارد.

                                                                                                                                                                                 

1. Jamieson 

2. Major et al. 

3. Breg 

4. Kim & Agrusa 

5. De Witt 

6. Durinec 

7. Bertella. 

8. Seebaluck et al. 

9. Rogerson & Wolfaardt 

10. Etemaddar et al. 



 819 شناختی گردشگری ازدواج در ایران تحلیل جامعه
 

 
 

گزاری مراسم ازدواج در قالب گردشگری ازدواج ترین پیامدهایی که در بر در نهایت اینکه مهم

فرهنگ  ورسوم آدابمحلی، ارتقای  وکار کسبها یافت. تقویت اقتصاد و  توان از بین پیشینه می

ها و دوستان و افزایش فردگرایی، کاهش اهمیت  جامعه میزبان، کاهش نقش خانواده

های شخصیتی، تقویت  یپهای اقتصادی و ت ، نمایش موقعیت اجتماعی، داراییورسوم آداب

؛ 2004های خویشاوندی و توسعه گردشگری )جامیسون،  رابطه عاطفه و اقتصاد، تقویت رابطه

؛ روگرسون و 2081؛ برتال، 2089 ؛ دورینک،2089؛ برِگ، 2001؛ کریشنان، 2007جانسون، 

از  (8934؛ نظری و همکاران، 8931؛ میرزائی، 2081؛ اعتماددار و همکاران، 2086وولفارد، 

 جمله پیامدهای گردشگری ازدواج است.

 

 مبانی نظری

 توسعه، فرایندها و علل گردشگری ازدواج

نشان از برگزاری مراسم ازدواج یا بخشی از آن در  ی اصطالح گردشگری ازدواج،طورکل به

خارج از محل زندگی زوجین دارد؛ یکی از اهداف این گردشگری، تقویت همبستگی 

از زوجین است؛ لذا نوعی بازدید و مشارکت در رویدادی مهم به شمار ها و حمایت  خانواده

(. گردشگری ازدواج نه صرفاً به معنای مسافرت به یک مکان 2089، 8آید )دنیلز و الولز می

های اجتماعی خانوادگی  جاآوردن تعهدات خانوادگی و بازتولید شبکه جدید بلکه به معنای به

(. 2082، 2در این مدل با هدف مشابه مراسم سنتی است )اُبرادوریعنی این نوع ازدواج ؛ نیز هست

های مالی و اقتصادی این نوع از گردشگری رونق گرفته است  های اخیر و بر اساس داده در دهه

 صورت بهکنند که هر نوع گردشگری که  (. برخی از پژوهشگران تأکید می2: 2089)برگ، 

شود که در آن اعضای  در نظر گرفته می 9آل خانه ایدهخانوادگی اتفاق بیافتد، در قالب مفهوم 

                                                                                                                                                                                 

1. Daniels & Loveless 

2. Obrador. 

3. Ideal home 
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توانند تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و احساسات متقابل خود را به نمایش  خانواده می

های خود در  بگذارند. برای مثال در اغلب این نوع از گردشگری آنها، تصاویری از شادی

بنابراین گردشگری خانوادگی بین ؛ (2082، 8کنند )لتو و همکاران روزهای تعطیل را ثبت می

کند، یعنی در این  عشق و عالقه زوجین در کنار همبستگی و انطباق خانوادگی تعادل برقرار می

 (.2084، 2برند )شانزل و اسمیت نوع گردشگری هم خانواده و هم زوجین سود می

ستگی اجتماعی، تواند به تقویت همب برگزاری مراسم عروسی در قالب گردشگری ازدواج می

، ورسوم آدابهای جنسیتی به  افزایش حس آرامش، ارتقای پذیرش اجتماعی، تغییر نگرش

دوباره و نوعی پیوند اجتماعی، تولید اجتماعی  شدن یاجتماعزندگی خصوصی،  شدن ییکاال

: 2081ی تجربیات، در نظر گرفته شود )برتال، گذار به اشتراکو مالقات اجتماعی در قالب 

تواند یک تجربه گردشگری اولیه در نظر  بنابراین ازدواج در خارج از محل زندگی می؛ (931

های اروینگ گافمن در کتاب ارائه خود در زندگی روزمره،  گرفته شود. محققین با الهام از ایده

گیرند و  های گردشگران را مشابه اجرای نمایش تئاتر با مراحل کمتر یا بیشتر در نظر می فعالیت

(. در این دیدگاه گردشگران 2004، 9دانند )استوارت و تکس ری را نوعی نمایش میگردشگ

های زندگی  شوند که برخی از ارزش مطرح می افتهینظم نامه تقریباً  عنوان بازیگرانی با نمایش به

 (.2007، 4گذارند )ادنسور را به اجرا می

کنندگان در این مراسم تمایل  تکند و کلیه مشارک های خانوادگی پیروی می این مراسم از سنت

های ارتباطی همچون ارتباطات خانوادگی و تجربیان  را با توجه به ارزش شانیها نقشدارند 

های تجربه گردشگری ازدواج را  (. صحنه933: 2081سنتی درباره جنسیت ایفا کنند )برتال، 

یایی خاص تواند بر اساس یک مکان خاص همچون یک قلعه تاریخی در ناحیه جغراف می

بنابراین انتخاب مکان گردشگری ازدواج، به تصویری مثبت و احساسی که ؛ تعریف شود

                                                                                                                                                                                 

1. Lehto et al. 

2. Schänzel & Smith 

3. Stuart & Tax 

4. Edensor 
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شده در سایر رویدادهای گردشگری دارند، وابسته است  زوجین از مقصدهای خاص تجربه

(. این مکان بر اساس طراحی متفاوت و ارائه خدمات متنوع تغییر یافته و 2080، 8)نادزن و واد

ها،  از سایر مقصدهای گردشگری است. مثالً در محل اقامت نیز ممکن است هتللذا متفاوت 

ریزان برگزاری مراسم عروسی در خارج  متفاوت طراحی نمایند. برنامه صورت بهاتاق زوجین را 

ریزان مراسم در داخل محل اقامت دارند؛ چراکه آنها  از کشور تجربیات بیشتری نسبت به برنامه

گری نیز دارای مهارت و تجربه باشند. به همین جهت اغلب مقصدهای باید در حوزه گردش

کنند. برای مثال آنها ممکن است  ی استفاده میچند مهارتریزان  گردشگری ازدواج از برنامه

های محلی مقصد یا مبدأ گردشگری برگزار نموده و زوجین  مراسم عروسی را به سبک عروسی

 (.2089الولز، را بیش از قبل جذب نمایند )دنیلز و 

در گردشگری است؛ این تجربه در درجه اول توسط  2گردشگری ازدواج یک نوع تجربه اصیل

دهد. در مراسم  های اجتماعی رخ می ها و نشانه مشارکت و تعامالت اجتماعی و بر اساس ایده

کنندگان در این نوع  کند؛ همچنین مشارکت های خانوادگی نمود بیشتری پیدا می عروسی ارزش

کنند؛ در نهایت اینکه  گردشگری است، بیشتر صادق و واقعی رفتار می صورت بهمراسم که 

(. امّا 400: 2081)برتال،  کنند عروس و داماد نیز با این حالت بیشتر احساس استقالل فردی می

خدمات های  شود، بلکه حاصل همکاری زوجین، شرکت فردی ایجاد نمی صورت بهاین اصالت 

ها مهم  بنابراین اگرچه خدمات و زیرساخت؛ های جاری و ساری بین آنها استو فرایند رسان

های اجتماعی در گردشگری ازدواج نیز همچون هر نوع گردشگری دیگر مهم  است، ولی جنبه

های اقتصادی،  ای متشکل از زوجین، والدین، بنگاه است. برای توسعه این گردشگری جامعه

شوند. لذا نقطه مشترک  ها و تجربیات تخصصی بسیج می جامعه میزبان و میهمان با مهارت

 های اجتماعی جمعی است. گردشگری و مراسم ازدواج انطباق آنها بر کنش

                                                                                                                                                                                 

1. Knudsen & Waade 

2. Authentic Experience 
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 حوزه گردشگری ازدواج

ازدواج یک سنت فرهنگی و اجتماعی است، بنابراین گردشگری ازدواج از انواع  ازآنجاکه

نوع از سفر  یکرا  یفرهنگ یگردشگر (8331) 8آدامزآید.  حساب می گردشگری فرهنگی به

های مختلفی را شامل  . این نوع گردشگری بخشکرده است یفتعر یشخص سازی یغن یبرا

حوزه آن گردشگری رویدادهای فرهنگی است. رویدادهایی که در  نیتر مهمشود که  می

ص خود برگزار شده و مخاطبان خا ورسوم آدابها، سنن و  ها، آیین های مختلف جشنواره قالب

بندی گردشگری ازدواج از انواع گردشگری رویداد مبتنی بر  بنابراین در یک دسته؛ را دارد

( در تحلیل گردشگری 2001) 2. گتز(9: 2086، روگرسون و وولفاردوقایع مهم زندگی است )

داند. این  شده می ریزی و هدایت تر دارد. وی گردشگری رویداد را برنامه رویداد نگاهی وسیع

فرهنگی و اجتماعی برگزار  ورسوم آدابادها در راستای توسعه اقتصادی و تقویت روید

-هایی فضایی شوند. هسته مرکزی این رویدادها تأکید بر تعامل محیط و مردم بوده و پدیده می

بدیل  فرد و بی منحصربه صورت به که یدرصورتزمانی با اهداف خاص هستند. این رویدادها 

 شوند. تر می تر و خاص ای قرار گرفته و حرفهمورد استقبال  باشند،

 

                                                                                                                                                                                 

1. Adams 

2. Getz 
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(111 ،2113) گتز: منبع داد؛یرو یگردشگر یشناس نوع. 1شکل   

 

دهد، رویدادهای گردشگری از نظر گتز، به دو صورت  که شکل یک نشان می طور همان

های  و یادوارهها  شوند. رویدادهای عمومی همچون جشن عمومی و اختصاصی تقسیم می

هنری و اقتصادی بوده و رویدادهای اختصاصی در هر کدام از این   تفریحی، سیاسی،

بندی گردشگری ازدواج یکی از انواع  شوند. در این تقسیم تر می رویدادهای عمومی جزئی

 است. 8رویدادهای خصوصی

 VFRبندی دیگر گردشگری ازدواج زیرمجموعه گردشگری دیدار نزدیکان ) در دسته

tourism)2 های خانوادگی در مکان  گردشگری تقویت شبکه قرار گرفته است. در این نوع

های خانوادگی اهمیت دارد )دنیل و  ی به تعهدات و مسئولیتبندیپاخارج از مبدأ زندگی و 

های جمعی  و آیین ورسوم آداب(. این نوع گردشگری تمرکز اصلی خود را بر 2007الولز، 

 تواند آیین ازدواج باشد. دهد که یکی از اهداف فرعی آن می نه قرار میخویشاوندی و دوستا

                                                                                                                                                                                 

1. Private Events 

2. Visiting Friends and Relatives (VFR) tourism 

فستیوال،  ی:فرهنگ یهاجشن

 ها و رویدادهایکارناوال، یادواره

 ی.مذهب

سران  نشستی: و دولت یاسیس

ی، و پادشاه یسلطنت ، مراسم(یت)سوم

 یاسی و دیدارهایس رویدادهای

 ی.اختصاص

 ها و مراسمکنسرتی: گرمو سر هنر

 یز.جوا یاهدا

: و تجارت وکارکسب

جلسات کاری و 

های ، نمایشها یونکنوانس

تجاری و مصرفی و 

 .بازارها و هانمایشگاه

 ی:و علم آموزشی

، سمینارها و هاکنفرانس

 های آموزشی.کارگاه

ی ا حرفه مسابقات آماتور وی: ورزش مسابقه

 کننده.و مسابقات تماشاگر یا مشارکت

 یباز یاو  ورزشی سرگرمی و فراغتی:

 یسرگرم یبرا

مراسم عروسی، ی: خصوص رویدادهای

 اجتماعی ییآگرد همهای دوستانی و پارتی
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اند  نیز دانسته 8گردشگری ازدواج را برخی از پژوهشگران از انواع گردشگری جاویژه

های نوپدید، حالت  مخصوصاً بخش  های بازار، . اغلب بخش(2: 2086، روگرسون و وولفارد)

حاضر از این نوع  در حالزدواج نیز به دلیل نوبودگی گیرند و گردشگری ا جاویژه به خود می

تر باشد، گردشگری جاویژه نیز  بازار در صنعت عمومی گردشگری است. هر چه بازار ناهمگن

( معتقد هستند که اقتصاد گردشگری را 2007) 2کند. ناولی و رابینسون نمود بیشتری پیدا می

بندی کرد. یک جاویژه  کالن و خرد تقسیمهای  توان بر اساس نیازهای جامعه به جاویژه می

شود؛ همچون گردشگری  کنندگان را شامل می گردشگری کالن بخش بزرگی از مصرف

کنندگان کمتر تمرکز دارد؛ همچون گردشگری  ورزشی. ولی بارویژه خرد بر مصرف

و بازتولید محصوالت و  خرد شدنهای خرد، به دلیل تنوع، تمایز،  سواری. جاویژه دوچرخه

تواند محصوالت محلی را به  شود. این گردشگری می خدمات در حوزه گردشگری خلق می

(. گردشگری ازدواج با این 88: 2088، 9واسطه تمایز و تنوع افزایش یا بازتولد کند )مارسون

 است.توضیحات یک گردشگری جاویژه خرد 

 

 شروش پژوه

گانه علل، فرایندها و  اد سهبا عنایت به رویکرد اکتشافی در پژوهش حاضر و احصای ابع

به بررسی  ازآنجاکهپیامدهای گردشگری ازدواج در ایران، رویکرد پژوهش استقرایی است و 

 4پردازد، روش نتنوگرافی ها و باورهای کنشگران اجتماعی در فضای مجازی می نگرش  رفتارها،

  ها، رشنگاری در فضای مجازی است که به درک نگ آید. این روش مردم به حساب می

پردازد و امروزه کاربرد بسیاری یافته  تصورها، تصاویر و احساس کاربران در ارتباط آنالین می

                                                                                                                                                                                 

1. Niche tourism 

2. Novelli & Robinson 

3. Marson 

4. Netnographic 



 813 شناختی گردشگری ازدواج در ایران تحلیل جامعه
 

 
 

(. در این رویکرد تالش شده است از شواهد موجود که در 2084، 8است )رولینز و همکاران

؛ های مجازی منتشر شده است، مفاهیم اصلی و در نهایت مدل پژوهش احصا شود قالب پیام

اجرا شده است. در تحلیل  2پژوهش حاضر با کمک تکنیک تحلیل مضمون گرید بارتع به

رسد.  ها آغاز کرده و به مضامین اصلی و نهایی می مضمون محقق از مضامین اولیه نهفته در پیام

 شود که در نهایت یک مدل استخراج شود. نیاز به نظریه وجود ندارد ولی تصور می

الزم است تا جوامع آنالینی در نظر گرفته شود که مرتبط با  برای انجام صحیح نتنوگرافی،

مهم )مورد دغدغه کنشگران(، مباحث  های  موضوع، دارای کاربران فعال، فضای تعاملی، پیام

(. 2081، 9های غنی باشد )مکنو و همکاران ناهمگن و متنوع پیرامون موضوع و مبتنی بر داده

و ابتدا  1های مرتبط با ازدواج استخراج شده سایت ترین وب  دیپربازداز یکی از  4ها محتوای پیام

عسل،  های ماه با کلیدواژه که یطور بهافزار تحلیل کیفی شده است.  و سپس نرم Excelوارد 

ها بررسی  آوریم. این پیام به دستپیام را  8812سفر عروسی و دو جشن عروسی موفق شدیم 

و حاوی ایموجی( برای  مرتبط ریغ)نامفهوم، ناقص،  اولیه شده و برخی از آنها که شرایط الزم

پیام مورد بررسی نهایی قرار  370تحلیل مضمون را نداشته است حذف گردید. در نهایت 

آنها و  تکراربا ابعاد گردشگری ازدواج،  مرتبط مفاهیمگرفت. در تحلیل مضمون سه مسئله 

 (.868: 8930همکاران، جعفری و  مضامین از هم را در نظر گرفتیم )عابدی تمایز

( 8311) 6و گوبا ینکلنل یفیک یقاتاعتبار تحق یارهایاز مع یفیک پژوهشاعتبار در  یینتع یبرا

استفاده  4یریپذ انتقال و 9یریپذ دییتأ ؛2پذیری یناناطم )مقبولیت یا اعتبار(؛ 8یریباورپذ یعنی
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ها و  ویت در سایت، عضمخابره شدههای مختلف  ها و پیام شده است. بررسی جزئی سایت

 یریباورپذ ها، یافته یرامونو بحث پمشارکت در مباحث و گفتگوی آنالین با برخی از کاربران 

 یو دسترس ها یافته یحسابرس یندفرا یقاز طر یزن یقتحق پذیری ینانرا ارتقا داده است. اطم ها یافته

از  اهداف ممکن شده است.با  ها یافتهها و انطباق  داده یها، بازساز خام، خالصه یها به داده

فراهم بوده و  های نظرات مشاهده نمونه متنبر اساس  یزپژوهش ن تأئیدپذیری یگرطرف د

پذیری به معنای تعمیم نیز گفته شده  دهد. البته انتقال یرا ارتقا م یاییاعتبار و پا دیگرمالک 

، ها توصیف غنی دادهرد کند و با سه راهب های کیفی کمتر صدق می است که در رابطه با پژوهش

سعی شده است که  ی کدگذاری و تحلیل های ویژه استفاده از رویهو  های میان موردی تحلیل

 تا حدودی ممکن شود.

محقق از زوایای مختلف موضوع صنعت ازدواج و در نتیجه گردشگری ازدواج را  که یطور به

از طرف دیگر با تعدادی از تواند بخشی از آن باشد را تحلیل و بررسی کرده است.  که می

کارشناسان مصاحبه شده است و همچنین مقوالت استخراج شده ضمن بررسی توسط آنها با 

ها  هایی از پیام ها، مدل و نمونه کدگذاری ازآنجاکههای جوان طرح شده است.  برخی از زوج

است. برای  در متن مقاله وجود دارد، امکان پیگیری مسیر توسط سایر محققین نیز فراهم شده

استفاده گردید؛ که در آن  MAXQDA10افزار  کدگذاری و نیل به مضامین اصلی نیز از نرم

سازی از طریق مضامین  سه مرحله کدگذاری اولیه یا توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه

ها، ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، جستجو  فراگیر صورت گرفت؛ پس در کل آشنای با داده

ی صورت ساز یینهاشبکه مضامین، تحلیل قالب مضامین و -مضامین، ترسیم قالب و شناخت

پژوهش  یکردروخالصه،  طور به(. لذا 874: 8930جعفری و همکاران،  گرفته است )عابدی

 مضمون است. یلتحل یزن یلو روش تحل یو روش انجام نتنوگراف ییاستقرا-یفیک
                                                                                                                                               
1. credibility 

2. dependability 

3. confirmability 

4. transferability 
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 ی پژوهشها  یافته

ت مضامین اصلی، فرعی و نمودهایی از کدهای اولیه آورده شده با توجه به جدول زیر وضعی

های خود  های جوان بیشتر در رابطه با علل و انگیزه است. در این جدول مشخص است که زوج

های آن و در نهایت پیامدها و  اند. سپس فرایندها و شیوه از گردشگری ازدواج صحبت کرده

 اند. آثار آن را ذکر کرده

. مضامین اصلی، فرعی و کدهای باز پژوهش1جدول   

 مقوالت اولیه مضامین فرعی مضامین اصلی

چرایی گردشگری 

 ازدواج

 خالقانه و جالب توانمندی مالی و اقتصادی، تفریح ترغیب فردی

گریز از 

 ها محدودیت

های خانوادگی،  های اجتماعی، محدودیت محدودیت

 های سیاسی محدودیت

 یگردشگر یها شرکت دسترسی به اماکن گردشگری، تبلیغات غیب محیطیتر

چگونگی اجرای 

 گردشگری ازدواج

 نحوه مسافرت و وسیله سفر، لوازم و امکانات همراه زوجین بایدهای اجرایی

 ویژگی مقصد گردشگری.  سفر، بودن یخارجنوع داخلی یا  مشخصه مقصد

 همراهی اجتماعی
شده برای  های تعیین ندگان، تقبل هزینهکن همراهان و مشارکت

 سفر
ج

وا
زد

ی ا
گر

دش
گر

ی 
ها

د
ام

پی
 

بازخوردهای 

 روانی

 یدورهای رفتاری و اجتماعی،  احساس نشاط و آرامش، چالش

 از حسرت و افسوس

بازخوردهای 

 اجتماعی

طلبی در برگزاری مراسم، تمایز اجتماعی با نزدیکان،  تنوع

 احساس نزدیکی به ائمه

های بازخورد

 خانوادگی

یکدیگر، به  یشترب یمند عالقهکسب تجربه و آشنایی زوجین، 

 بدهکاری و وابستگی اقتصادی

 یسفر دوست
مراسم،  زمان مدتهای اقتصادی، گستردگی  کاهش هزینه

 ناقص یزیر برنامه، رفع ازدواج یبه گردشگر یشترب اصرار
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 های( گردشگری ازدواج چرایی )علل و انگیزه

های گردشگری ازدواج  شده، بخشی از مضامین به علل و انگیزه بررسی نظرهای ثبت بر اساس

ها اغلب قبل از اقدام به سفر ارائه شده و بیان آن طوری است که  اشاره داشته است. این پیام

زوجین اطالعی از شرایط گردشگری و نتایج احتمالی آن ندارند. در زیر به شرح مضامین اصلی 

 شود. ه میاین بخش پرداخت

: زوجینی که گردشگری ازدواج خود را چه در قالب یاجتماع های یتمحدودگریز از 

ماه عسل و چه در قالب برگزاری مراسم اصلی ازدواج در کشورهای همسایه همچون امارات و 

های  اند. یکی از این موارد محدودیت اند به چند نوع محدودیت اشاره کرده ترکیه در نظر گرفته

شود؛ این  و فرهنگی در کشور است که انگیزه مراجعه به خارج از مرزها را باعث می اجتماعی

بر فشارهای اجتماعی را به دنبال دارد. عسل  فائق آمدنها و  موضوع انگیزه گریز از محدودیت

 گوید: در رابطه با رفتارهای اجتماعی مجالس ایران می

مجلست خوب نبود  یگنآخرشم م یپاچنم یریزنم یخورنم یانملت م یریمجلس بگ یرانتو ا 

 یبری.عمر لذت م یه یگیریم یرانکه خارج از ا یلماییو ف عکسا با یول

ی والدین و عدم عدم همراه: رضایت زوجین از یخانوادگ های گریز از محدودیت

از جمله مواردی بوده است که مورد تأکید زوجین بوده است. این   دخالت آنها در این سفر،

های مختلفی خود را نشان داده است، برای مثال اکرم  های خانوادگی در پیام حدودیتگریز از م

 گوید: در پیام می

راحت  از دست خانواده چند روز یمخاموش کن یامونمتو ماه عسلمون گوش یمخوا یتازه ما م 

 نشن البته. یاسترس یهومامانامون بذارن و  اگه .یمو نفس بکش یمباش
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های سیاسی  : انگیزه دیگر زوجین برای ماه عسل محدودیتاسییس های گریز محدودیت

این مضمون را  جهت ازآندهد.  های خاص در مراسم ازدواج را نمی است که اجازه فعالیت

ها به دلیل گستره معانی و عملکردی، وجه  گیریم که ممکن است محدودیت سیاسی در نظر می

ها با  فته نشود. این نوع محدودیتقانونی نداشته باشد ولی از نظر عرف سیاسی پذیر

تر شده است. زوجین برای گریز  های دینی نیز ترکیب شده است و نمود آن پررنگ محدودیت

 ها تمایل دارند که مدتی از مراسم ازدواج خود را خارج از کشور سپری کنند. از این محدودیت

انونای کشورمون اجازه تونه، ق اش هرکاری بکنه، نمی اگر آدم بخواد تو مجلس واقعاًخب  

 اش استفاده کنه. های کشورهای دیگر برای مراسم عروسی ده، به نظرم آدم باید از فرصت نمی

های گردشگری ازدواج، توانمندی  : یکی دیگر از انگیزهیو اقتصاد یمال توانمندی

را به  های برگزاری مراسم بخشی زوجین از نظر مالی و اقتصادی است. آنها در کنار سایر هزینه

اند و البته هستند زوجینی که ماه عسل خود را با حمایت مالی  این موضوع اختصاص داده

توان   اند یکی از علل آن را عدم زوجینی که به ماه عسل نرفته چراکهکنند.  خانواده برگزار می

 اند. مالی ذکر کرده

برای دوره به یادماندنی  اگر بخوای ماه عسل ارزون بری، نری بهتره، به نظرم هر کی داره باید

 خودش خرج کنه.

: برخی از زوجین یکی از علل گردشگری ازدواج خود را یبه اماکن گردشگر دسترسی

اند. آنها  در دسترسی به اماکن گردشگری در داخل کشور و کشورهای همسایه ذکر کرده

هایی که  ا مکانزنند و اغلب کشورهایی ی کشورهای دور همچون امریکا و استرالیا را مثال نمی

های پایین آن را ذکر  برند در پیام خود به دسترسی آسان و امکان صدور مجوزها و هزینه نام می

 کنند. می
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شه رفت ماه عسل و خوش گذروند. اگر نشد  همین ایران خودمون کلی جای دیدنی داره که می

 کشورهای نزدیک هم خوبه آدم بره.

تکرار تبلیغات مختلف برای گردشگری در  مشاهده وهای گردشگری:  تبلیغات شرکت

اطراف مخاطبان باعث شده است که آنها وضعیت گردشگری ازدواج را در برخی از نقاط مطلع 

کنند  شوند. به طوریکه اطالع پیدا کرده بودند، برخی زوجین به مشهد، کیش و یا ترکیه سفر می

محرکی برای آنها نیز به حساب  تا دوره ماه عسل را سپری کنند، بنابراین این موضوع عامل

 آمد. می

کنن. جدیداً هم  دن و تبلیغ می گفت که کلی شرکت هستن که مشورت می یکی از دوستام می

 کنن. هایی هستن که برای عروسی خارج از کشور دارن تبلیغ می شرکت

شوند، به دنبال  همچنین زوجین که اغلب جوانان را شامل میتفریح خالقانه و جالب: 

های خالقانه هستند. به همین منظور گردشگری ازدواج را نوعی  کاوی و انجام فعالیتکنج

حرکت خالقانه در مسیر ابتدای زندگی خود دانسته و هر دو موافق این هستند که متفاوت با 

 های مرسوم رفتار کنند. سایر فعالیت

و ببینیم. بعدشم شهر خودمون که کوچیکه و خبری نیست، الاقل بریم ماه عسل جاهای جالب 

 این کار تکراری نیست و دست خودته که چطوری برگزارش کنی!
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 های( گردشگری ازدواج چگونگی )فرایندها و شیوه

یعنی زوجین به هر علتی ؛ ها به اجرای گردشگری ازدواج پرداخته شده است بخشی از پیام

اند. این  آن را گذراندهتصمیم به گردشگری ازدواج گرفته و یا در حال گذران آن بوده و یا 

 شود. های مختلف و مضامین مختلف احصا گردید که در زیر شرح داده می موارد در قالب

عسل و انجام بخشی از گردشگری  : گذراندن دوره ماهبودن سفر یخارج یا یداخل نوع

ازدواج منوط به این است که زوجین تصمیم بگیرند سفر داخل ایران یا خارج از آن داشته 

های بسیاری به پیشنهادهای نوع مکان اشاره داشته است؛ برای مثال آرزو در پاسخ به  شند. پیامبا

 گوید: می کاربرانپرسش یکی از 

خوش  یحساب یدو بر یدرو انتخاب کن یگهکشور د یه یدکه دار یا به نظرم با توجه به بودجه

 یبهتر از شهرها یلیخ یدکن تره رو انتخاب که از همش مناسب یهترک یناگه هم ی. حتیدبگذرون

 ید.بر تونید یم یشهکشور خودمون رو هم ی. شهرهایرانها

 یراحمدو بو ین. کهگیلویهبر ین گلستاندوست ندار ! اگهقشنگه یرانآبان به نظرم شمال ا یبرا

 و قشم چابهار خوزستان ، کیشبندرعباس ، بوشهرخوبه یجنوب یبهمن شهرها ه. برایهم قشنگ

 داره. یادباصفا ز یهم جاها کرمان

های زوجین بر اساس نوع  به توانمندی، تمایالت و انگیزه با توجه: یگردشگرمقصد  نوع

هایی مطرح شده است. برای طبیعت و  گردشگری مقصد پیشنهادهای مختلفی در قالب پیام

زیبایی کشورهای آسیای شرقی و شمال کشور، برای گردشگری لوکس کشور ترکیه و اروپا، 

رهای زیارتی مشهد و کربال و برای سفرهای فرهنگی نیز شیراز و اصفهان پیشنهاد شده برای سف

 است.
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رن  رن. کسایی هم هستن که می اکثر کسایی که شنیدم جاهای طبیعی مثل جنگل و دریا می

 رن. ها هم که اغلب جاهای طبیعی می شهرهای مذهبی. خارجی

با توجه به وضعیت گردشگری ازدواج،  ها و : در اغلب پیامکنندگان و مشارکت همراهان

یی به این سفر بروند و همراه بودن اعضای خانواده را درست تنها بهزوجین تمایل دارند 

 کنند. دانند. از طرف دیگر همراه بودن زوجین دیگر را نیز پیشنهاد نمی نمی

ز خواهرهام ا یکیاومدن.  یرانشوهرخواهرم از ا ینطورمادرم و خواهر بزرگم و هم یعروس یرا

من بودن تو جشن ما.  یلکل فام ینا. اکنن یم یزندگ ینجاو سه تا خواهرزاده هام هم که کال ا

رو دعوت کرد. با  یکشدرجه  یلبودن، همسرم هم فقط فام یکمدرجه  یلچون من فقط فام

خونه  یمکه رفت یعقد رسم ینفر بودن. البته برا 800مهمونامون حدود  معدوستامون سر ج

 .یمنفر بود 90و حدود  یقاض

های  : یکی از علل انتخاب گردشگری ازدواج میزان هزینهسفر یبرا شده یینتع های هزینه

ها دیده  مقصد است. با توجه به نوسانات ارز اغلب تغییر مکان از خارجی به داخلی در پیام

د در داخل کنند به کشورهای آسیای شرقی یا ترکیه و مشه شود. همچنین زوجین پیشنهاد می می

ریزی مالی و اقتصادی مناسب تصمیم بگیرند. اگرچه  کشور سفر کنند. از طرف دیگر با برنامه

 هایی که هزینه مقصد سفر برایشان اهمیت ندارد. هستند زوج

هاش با هم  اینکه بخوای بری داخل یا خارج در درجه اول به پولت بستگی داره، خیلی قیمت

 تماً حساب کتاب کنی.فرق داره ولی الزمه که قبلش ح

های ایرانی  کننده گردشگری ازدواج زوج : از دیگر مسائل تعیینسفر یلهمسافرت و وس نحوه

دهد که سفر داخلی و خارجی با  ها نشان می نحوه مسافرت و وسیله سفر آنها است. بررسی پیام
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تور از دیگر انفرادی و نه گروهی یا  صورت بههواپیما بیشتر تکرار شده است و همچنین سفر 

 مواردی بوده است که مطرح گردیده است.

خواهید استراحت کنید و راحت باشید به نظرم با هواپیما برید. ولی اگر نزدیکه مثل  اگر می

 تونید با ماشین برید. بستگی به خلقیات شوهرتون هم داره و جیبتون! شمال می

ده، لوازم و امکاناتی است از دیگر مضامین استخراج ش :ینو امکانات همراه زوج لوازم

ترین لوازم  پیام به ارائه ریزترین تا بزرگ 41دهند. حدود  که کاربران به یکدیگر پیشنهاد می

 دهد: همراه زوجین اشاره داشته است. برای مثال آساره در پیامی جامع به زوجین پیشنهاد می

تتون  مسافر یقشنگ تو یها حظهاون ل یاددلتون نم . چون مسلماًینهبه نظر من دورب یزچ ینتر همم

 ی،ر گوشژمثل لباس، مسواک و تلفن همراه شار یهلوازم شخص یشترشهم ب بعد. یدرو ثبت نکن

 یدچند روز بمون خواهید یاگه م یش، لوازم بهداشتی، خوراکی و ... .لوازم آرا ی،آفتاب ینکع

 .یدرو هم بردار یزهاچ ینحتما شامپو و صابون و ا

ها به لوازم خاص آغاز ازدواج و زوجیت اشاره شده است. لوازمی که  ری از پیامیا اینکه در بسیا

ترین این نوع وسایل و  در سفرهای غیر ازدواج ممکن است کارایی الزم را نداشته باشد. مهم

های  های نامزدی، لوازم بهداشتی و مراقبت لوازم مواردی است که به روابط زناشویی، لباس

 بارداری مربوط است.

 پیامدها و آثار گردشگری ازدواج

هایی را مبنی بر تجربیات،  اند، پیام زوجین گردشگری ازدواج را سپری کرده ازآنکه پسامّا 

بندی  شود. این تقسیم اند که در مضامین آتی را شامل می ها و نتایج این اقدام ثبت نموده آورده

مشخص نمودن زمان ارائه پیام ممکن است در برخی موارد با بخش اول خلط شود که به دلیل 
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قبل یا بعد از گردشگری ازدواج قابل فهم است. در زیر به شرح مضامین اصلی این بخش 

 پردازیم. می

ترین پیامدهایی که گردشگری ازدواج برای  یکی از مهمثبت خاطرات و یادگاری: 

بخش قبل  زوجین داشته است، ثبت خاطرات و یادآوری آن در روزهای زندگی بوده است. در

به ثبت  چراکهگفتیم که از جمله لوازم همراه و مورد تأکید زوجین نیز دوربین بوده است؛ 

 گوید که: کند. تینا در پیامی می خاطرات کمک می

 زنمش یزدم. حاال هر بار دوباره م یبودم فقط اونو م یدهخر یدعطر جد یهواسه ماه عسل 

 یلمبرداریف و یعکاس یندورب یهگم وجود  یممن که  تو خاطرات اون موقع! یمر یجفتمون م

 ینثبت بشن بعد از چند سال که برگرد یخوبه که لحظات خوش یلیبنظرم چون خ یهضرور

به خودش گرفت اگه اون روزا رو  یروال تکرار تون ینکرده زندگ یاگه خدا ینینعکسا رو بب

 شین! یدوباره سرحال م ینینبب

اند که پس از سفر گردشگری ازدواج خود  کرده: زوجین ابراز نشاط و آرامش احساس

های  حس نشاط و شادابی در اوایل ازدواج دارند. این موضوع همچنین به دلیل کاهش تناقض

کالمی باعث شده است که زندگی آرامی را داشته باشند. اگرچه رفع یکی از نیازهای زندگی 

 ش آرامش مطرح شده است.علت افزای عنوان بهها  عسل نیز در پیام یعنی رفتن به ماه

نداشته  یدغدغه ا یچماه عسل، حاال هرجا که باشه، ه یریم یکه وقت ینها یاماه عسل دن ینبهتر

 یزایمونده و سرکار رفتن و چ ینجاکه ا یی؛ مثال دغدغه کارهایو کامال آرامش داشته باش یباش

 . راحته راحتیرو نداشته باش یگهد
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های خود هدف از برگزاری  وجین چندی در پیام: زمراسم یدر برگزار طلبی تنوع

اند. آنها برگزاری  طلبی و کسب تجربیات جدید مطرح کرده را تنوع ازدواجشانگردشگری 

تواند تنوع در  شوند که ماه عسل می پسندند و متذکر می یکنواخت مراسم عروسی را نمی

 عروسی ایجاد کند.

جذابیتی نداره، ماه عسل جایی که با شهرت مراسم عروسی اونهم جایی که تو شهر خودته که 

کنی انواع جاها رو  شه هروقت نگاه می گیری باعث می هایی که می ها و فیلم فرق داره و عکس

 ببینی!

ی برگزاری مراسم عروسی جا به: گروهی از زوجین هستند که یاقتصاد های ینههز کاهش

های سفر ازدواج  هند. به نظر آنها هزینهد خود، پیشنهاد یک سفر در قالب ماه عسل را پیشنهاد می

بسیار کمتر از برگزاری یک مراسم است. البته بیشترین سفر پیشنهادی سفر مذهبی است. 

اند،  همچنین برخی از زوجین گردشگری ازدواج خود را کادویی از طرف دیگران مطرح کرده

 گوید: برای مثال یکی از زوجین می

ماه عسل ما هم کادو  /ماه عسلمون کادو بود. ینکها صاًخوش گذشت. خصو یلیماهم بهمون خ

 یزایو پول خودمون رو خرج چ یمدغدغه گرفت یجا رو ب ینداشت. چون بهتر یفک یلیبود. خ

 به شما هم کادو بدن. یشاال. ایمکرد یگهد

: برای برخی از زوجین برگزاری مراسم ازدواج در یک روز زمان مراسم مدت گستردگی

اختصاصی به ازدواج و عروسی  صورت بههمان روز کافی نیست. سفر ماه عسل و ثبت خاطرات 

شود. پس زوجین در  های آن نیز جزئی از مراسم عروسی حساب می ارتباط دارد و فعالیت

 دانند. مناسک عروسی را از اهداف و آثار گردشگری ازدواج می کردن یطوالنهای خود  پیام
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شیم. من رفتم ماه  هم سرگرم مهمونا و عکس و فیلم می اون  عروسی که یه روز بیشتر نیست،

عسل و تو اون یه هفته کلی زمان داشتم برای دوران کنار هم بودن و خوش بودن، چیزی که تو 

 ام پیدا نکردم. مجلس

اند که با گردشگری  هایی به این مسئله پرداخته : زوجین در پیامیاجتماع تمایز و برتری

های اطرافیان خود برگزار کرده  مه عروسی خود را متفاوت از سایر مراسمتوانند برنا ازدواج، می

کنند. البته این مضمون استخراج شده  و در نتیجه وجه تمایز خود با آنها را مشخص می

توانست در قالب سایر مفاهیم نیز بیاید و بالعکس ولی با توجه به اینکه مضامین احصا شده  می

بنابراین گردشگری ازدواج ؛ د، این مورد نیز جداگانه آورده شدبهتر است که از متمایز باشن

 آید. نوعی تمایز اجتماعی و برتری اجتماعی به حساب می

روی  گه، یه کم زیاده کنه و می یکی از دوستام رفته خارج برای ماه عسل همه جا تعریف می

 کنه! کنن اونم کیف می وواج نگاش می کنه ولی بقیه همش هاج می

شود، تأکید بر  های زوجین ایرانی احصا می ی که از پیامزیآن چ: به ائمه یکیزدن احساس

سفر مذهبی در عوض برگزاری مراسم ازدواج بوده است. زوجین تمایل دارند، زندگی خود را 

با یک سفر زیارتی به مشهد، کربال و یا مکه آغاز کنند. ولی این سفرها نه صرفاً برای گریز از 

و تمایل دارند  هاست آنبلکه مبتنی بر اعتقاد شخصی زوجین و منش مذهبی  های مراسم هزینه

 معنوی آغاز نمایند. صورت بهزندگی خود را 

تلفن همسرم  یدوست دارم پا ینبعد چون اول. همسر من عاشق امام رضا، منم عاشق امام رضام

ماه  یخوادون مدلم ییجورا یهحرم امام رضا گرفت وهمونجابود که گفت دوست دارم  یازم تو

 .مشهد یمعسل بر
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هایی بررسی شده است که در آن نتیجه ماه عسل  پیامین: زوج ییتجربه و آشنا کسب

کسب اطالعات هرچه بیشتر زوجین از یکدیگر و در نتیجه شناخت بهتر آنها بوده است. این 

 شود. همچنین با موضوع مبتنی بر سنت ایرانی است که در سفر شناخت بیشتر حاصل می

 شود. تری کسب می گفتگوهای مطرح شده در گردشگری ازدواج تجربیات بیشتر و واقعی

 یستن ینطورا یدمرفتم ماه عسل د یباشه اما وقت یسفر معمول یهماه عسل  یکردمفک م یلمن اوا

/ تا حاال با شوهرم مسافرت نرفته بودم. مسافرت به من خوش گذشت یاز عروس یشترب یلیوخ

کلی بحث کردیم و خیلی   چند روز بعد از عروسی بود کلی با هم حرف زدیم،اولی که رفتیم و 

 به رفتارهای همدیگه اطالع پیدا کردیم.

های مناسک ازدواج،  برخی از بخش بودن یمصرفی: اقتصاد یو وابستگ بدهکاری

گردشگری ازدواج را نیز هدف قرار داده است. به طوریکه برخی از زوجین فراتر از توان 

های مالی  دی خود اقدام نموده و در نتیجه، پس از گذران آن، با مشکالت و بدهکاریاقتصا

زوجینی که گردشگری ازدواج خود را با مقصد خارج از کشور ترتیب  باألخصاند.  روبرو شده

 اند. داده

خواهید برید ماه عسل به نظرم خرج عروسی رو کم کنید، چون اگه هم عروسی باشه  اگر می

های خارج رو با مهمون کمتر ولی هزینه بیشتر  شه. عروسی کلی خرجتون زیاد می هم ماه عسل

 کنن. برگزار می

ها  از مضامین پیام که چنان آنبرای برخی از زوجین نیز ی: و اجتماع یرفتار های چالش

شود، مشکالت رفتاری و بگومگوهای رخ داده و گردشگری ازدواج برای آنها خاطره  منتج می

آورده است تا اینکه آرامش و خوشی را به دنبال داشته باشد. رفتارهایی که در سفر  تلخ به بار
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بینی نیست، از جمله خرید، نوع برخورد و پوشش، مشارکت در امور  دهد و قابل پیش رخ می

 هایی بوده است که مشکالتی را برای زوجین پیش آورده است. سفر از جمله جنبه

ون شد که چرا همش بریم تو محوطه بچرخیم، بریم بیرون تو م چندبار تو هتل با شوهرم بحث

 شدیم. ها از اومدن به ماه عسل پشیمون می شهر تو بازار. بعضی وقت

یکی از پیامدهای گردشگری ازدواج این است که زوجین دوری از حسرت و افسوس: 

های  امخاطری، حسرت و افسوس عدم سفر نداشته باشند. با شنیدن پی ضمن آرامش و آسوده

 گونه نیاشود. مانلی حسرت خود را  می تر پررنگدیگران و عدم سفر ماه عسل این وضعیت 

 دهد: نشان می

 گشتم که یم یشدنبال تور ک ینترنتمن داشتم تو ا ،بره یمنم منو نم شوهرخوش به حالتون  

 یلیمنم دلم خ ؟تموم شد حاال فقط ماه عسلت مونده یتاومد به من گفت همه چ شوهرم

 همسراتون. یلماه عسل اونم با م یدر یخوش به حالتون که م .شکست

کنند،  با شناخت بیشتری که زوجین نسبت به هم پیدا میمندی بیشتر به یکدیگر:  عالقه

هایی که از  و البته وقتی در مسافرت هستند به دلیل حمایت شود مندی آنها بیشتر می عالقه

 گوید: شود. در این رابطه مهسا می حکم میمندی مست این عالقه  کنند، یکدیگر می

کرد و بهش کمک  کلی چیز برام خرید، من هم جبران می  گرفت، شوهرم همش دستم رو می

 کردم! می

توان به  از دیگر پیامدهای این نوع گردشگری را میاصرار بیشتر به گردشگری ازدواج: 

دانست. در اینجا ترغیب دیگران  ها کسب تجربه و تالش بیشتر برای استفاده از این نوع فرصت

دهند.  مد نظر نیست، بلکه این خود زوجین هستند که گردشگری ازدواج را مورد توجه قرار می
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از مزایای ماه عسل کمتر آن را جدی گرفته بودند.  عدم اطالعزوجین به دلیل  گرید عبارت به

 گوید: سانیا در این رابطه می

که  یهمه پول ینکاش ا یا یمخورد یاش حسرت م که همه یبهمون خوش گذشت طور یلیخ

 یننکرد یکه هنوز عروس ییدوستا! رو پول ماه عسل یمگذاشت یم یمخرج کرد یعروس یبرا

 ید.اما ماه عسل حتما بر یینرو کم کن یاگه شده مخارج عروس

اگرچه همچون هر سفری زوجین به دنبال این هستند که از قبل خود را : ناقص یزیر برنامه

 طور بهریزی  دهد، برنامه ها نشان می آماده کنند ولی بررسی پیام ازدواجشانای گردشگری بر

شود. به دلیل کمبود اطالعات در این رابطه زوجین به دیگران مهم،  کامل انجام نمی

کنند  گیرند؛ اما اعالم می ها و مراکز خدمات گردشگری اعتماد کرده و تصمیم می سایت وب

 و برنامه مشخصی برای سفر خود ندارند.که اطالعات دقیقی 

کلی لیست کارها و چیزایی که باید با خودمون ببریم رو آماده کردم، ولی وقتی رسیدیم اونجا 

دونستیم کدوم رستوران بریم  دیدم یه چیزایی اضافست و یه چیزایی هم نیاوردیم در ضمن نمی

 و ... .

های  گردشگری ازدواج و یافتهبر اساس مضامین استخراج شده و چارچوب فرایندی 

 توانیم مدل زیر را پیشنهاد دهیم. می شده حاصل
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. مدل مضامین گردشگری ازدواج2شکل   

 گیری یجهنتبحث و 

در تمامی جهان است. با تقاضای  روبه رشددر حال حاضر گردشگری ازدواج دارای یک بازار 

افزایش یافته و به حوزه مهمی در صنعت گردشگری تبدیل شود این روند  بینی می موجود پیش

 ها ژهیجا وهای جدیدی در قالب  دهندگان خدمات نیز فرصت ی میزبان و ارائه شود. برای جامعه

ها و گردآوری اطالعات بیشتر است.  در حال ظهور و تکامل است. این حوزه نیازمند پژوهش

های بزرگی است  ارزیابی شده و دارای پتانسیل توجه قابلمشارکت در این بخش  تاکنونالبته 

های آماری و جوانب کمی این پدیده  دهد، تحلیل (. امّا این پژوهش نشان می1: 2089)برگ، 

 کمتر در مطالعات گردشگری، نمود یافته است.

های آنالین، سه جنبه  با توجه به محدودیت محتوایی پیام پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی و

یعنی چرایی یا علل، فرایندها و پیامدهای گردشگری ازدواج در ایران را بررسی کرده است. در 

توان گفت، ترغیب فردی با توانمندسازی اقتصادی و  بررسی چرایی این نوع گردشگری می

های اجتماعی، خانوادگی و سیاسی از سوی  سو، گریز از محدودیت خالقیت و نوآوری از یک
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دیگر و در نهایت ترغیب محیطی به واسطه دسترسی به مقصد گردشگری و تبلیغات 

های  کننده است. این بخش در پژوهش ترین مضامین تعیین مهم خدمات رسانهای  شرکت

 ینک،)دور، (2089)شائو، ، (2001 یشنان،)کر، (2004و آگروسا،  یم)ک، (2004 یسون،)جام

 شود. نیز دیده می (2081)اعتماددار و همکاران، و  (2089

این است،  دهنده نشانها  امّا در رابطه با فرایند اجرای گردشگری ازدواج نیز تحلیل مضمون پیام

ی آن و لوازم و امکانات همراه خود  های امکانی یعنی نحوه سفر و وسیله در ابتدا زوجین بایسته

های  آن و ویژگی بودن یخارجز سوی دیگر کیفیت مقصد یعنی داخل یا گیرند. ا را در نظر می

فرد مقصد را بررسی کرده و نهایت همراهی حضور یا حمایت اجتماعی اطرافیان را نیز  منحصربه

، (2001 یشنان،)کر، (2007)جانسون، های  کنند. در این رابطه بخشی از پژوهش لحاظ می

 همسو هستند.نیز  (2081)برتال، و  (2089)برِگ، 

های جوان پیامدها و آثاری داشته است. تحلیل  در نهایت اینکه این نوع گردشگری برای زوج

های زوجینی بوده است که گردشگری ازدواج  مضمون در این بخش بیشتر مبتنی بر پیام

ن ها نشان داد، چهار مضمون بازخوردهای روانی که برای زوجی اند. در این زمینه نیز یافته داشته

های رفتاری و دوری از حسرت و افسوس به  احساس نشاط و آرامش، بروز برخی از چالش

طلبی، تمایز اجتماعی و احساس نزدیکی به ائمه را  دنبال داشته و بازخوردهای اجتماعی که تنوع

مندی به هم و وابستگی اقتصادی و در  دارد و بازخوردهای خانوادگی یعنی آشنایی بیشتر، عالقه

های اقتصادی، گستردی زمان  سفردوستی یعنی تمایل بیشتر به تکرار سفر، کاهش هزینهنهایت 

ریزی ناقص را باعث شده، استخراج گردید. اگرچه  مراسم، اصرار بر این نوع سفر و برنامه

ها در  خورد ولی برخی از یافته های انجام شده به چشم می بررسی پیامدها کمتر در پژوهش

)اعتماددار و همکاران،  و (2081)برتال، ، (2089)برِگ، ، (2004 ،یسون)جامهای  پژوهش

 مورد تحلیل قرار گرفته است. (2081
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ای  های خدماتی پدیده بنابراین گردشگری ازدواج چه از جنبه زوجین، چه خانواده و چه شرکت

شور باعث نوظهور است و پتانسیل باالیی دارد. البته ضعف در بررسی ابعاد پیدا و پنهان آن در ک

تر شناسایی نشود. به همین جهت  دقیق طور بهگردیده، چرایی، چگونگی و پیامدهای آن 

رویکردهای مخالف نیز کمتر بررسی گردیده و همسانی الزم با رویکردهای موافق ندارد. تعداد 

و میزان گردش مالی حدودی گردشگری ازدواج در ایران مشخص نیست. در همین زمینه 

د، گردشگری ازدواج داخلی اولویت بررسی پژوهشگران قرار گیرد و زمینه رونق شو پیشنهاد می

وکار محلی به واسطه آن بررسی شود. انواع گردشگری طبیعی و مذهبی و فرهنگی دارای  کسب

ساله شاهد گردشگری ازدواج از نوع ماه  ظرفیت مناسبی است. برای مثال شهر مشهد که همه

های گردشگری مناسبی در این  تواند بسته با نگاه معنوی است میعسل مذهبی و یا آغاز زندگی 

 رابطه تعریف نماید.

یی مهارت افزاهای  های الزم در دوره ، آموزشخدمات رسانهای  همچنین الزم است، شرکت

مندی مناسب زوجین از این نوع گردشگری  های بهره گردشگری و ازدواج را گذرانده و روش

های فرهنگی،  ریزی صحیح در این زمینه چالش ضعف در برنامه را باعث شوند. در صورتی

که به برخی از آنها در این پژوهش نیز اشاره شد.  کند اقتصادی و اجتماعی چندی بروز می

زوجین نیز برای استفاده از این نوع گردشگری بایستی جوانب امر را سنجیده و توانمندی خود، 

ها، فرایندها و  ری را بررسی نمایند. شناخت انگیزهنگرش اطرافیان و وضعیت مقصدهای گردشگ

ترین دستاوردهای این  پیامدهای گردشگری ازدواج در ایران و ارائه برخی از پیشنهادها از مهم

 پژوهش بوده است.
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